
 
 

Stadgar för Folkpartiet Liberalerna Malmös lokalförening 
(Stadgarna träder i kraft den 1 maj 2009) 

§ 1. Ändamål 

Den lokala föreningens uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till 
gemensamt arbete och uppträdande, att genom upplysning väcka intresse för samhällsfrågor, 
att främja en demokratisk utveckling samt att verka för val av personer med liberal 
samhällsåskådning till politiska förtroendeuppdrag.  

Föreningen skall dessutom besluta om 

– fördelning av kommunalt partistöd 

– provval och fastställande av kandidater inför kommunfullmäktigeval 

– nominering av personer till offentliga uppdrag på kommunal nivå. 

Utöver dessa stadgar gäller för lokal förening även partistadgarna i tillämpliga delar. 

 

§ 2. Sammansättning 

Föreningen består av folkpartiet liberalernas medlemmar inom föreningens område, vilka inte 
är medlemmar i någon annan lokal förening eller direktanslutna till länsförbund eller 
riksorganisationen, samt därutöver de medlemmar i folkpartiet liberalerna utanför föreningens 
område vilka genom egen ansökan vunnit inträde i föreningen. 

 

§ 3. Avgifter och partistöd 

Föreningens medlemmar skall betala den avgift som årsmötet bestämt. Bara den som erlagt 
fastställd avgift räknas som medlem. Medlem under 25 år som samtidigt är medlem i Liberala 
Ungdomsförbundet betalar reducerad avgift enligt vad som fastställs på årsmöte, dock högst 
halv ordinarie avgift. 

Föreningen är betalningsmottagare av offentligt partistöd som är avsett för folkpartiet 
liberalernas lokala verksamhet i den kommun som föreningen omfattar. Om samtliga lokala 
föreningar i en kommun har sammanslutit sig i en gemensam organisation är dock denna 
mottagare. 

 

§ 4. Medlemsmöte 

Föreningens högsta organ är medlemsmötet. Varje år hålls minst två medlemsmöten, varav ett 
årsmöte. Medlem har rösträtt vid medlemsmöte först efter det att tre månader gått sedan 
inträdet i folkpartiet liberalerna. 



 
 
Årsmötet skall hållas senast under februari månad. Tid för årsmötet skall meddelas samtliga 
medlemmar senast fyra veckor före mötet. Kallelse till årsmötet skall sändas ut till samtliga 
medlemmar senast två veckor före mötet. 

Motioner till årsmötet skall, för att kunna upptas till behandling, ha kommit in till styrelsen tre 
veckor före årsmötet. Motionerna och styrelsens yttrande över dem och övriga förslag från 
styrelsen skall sändas ut till medlemmarna senast två veckor före mötet. Frågor enligt punkt 
17 skall lämnas in till styrelsen sju dagar före årsmötet. 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av ordförande, sekreterare och två protokollsjusterare för årsmötet 

3. Fråga om mötet behörigen utlysts 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Kassarapport och revisionsberättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet 

8. Fastställande av antal vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen 

9. Val av ordförande, vice ordförande, övriga ordinarie ledamöter och ersättare i styrelsen 

10. Val av två revisorer och en ersättare för dessa 

11. Val av valberedning 

12. Val av ombud till förbundsmötet enligt för länsförbundet gällande stadga 

13. Övriga eventuellt förekommande val 

14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken den skall gälla 

15. Motioner och förslag från styrelsen 

16. Rapport från kommunfullmäktigegruppen 

17. Frågor från medlemmarna till styrelsen och till innehavare av offentliga uppdrag 

18. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla 

19. Årsmötet avslutas. 

Utöver årsmöte hålls medlemsmöte inom en månad efter begäran från antingen 25 
medlemmar eller en tiondel av medlemmarna (dock minst fem medlemmar) eller efter beslut 
av styrelsen. Tid och plats fastställs av styrelsen och skall meddelas samtliga medlemmar 
senast en vecka före mötet. 



 
 
§ 5. Styrelsen 

Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och medlemsmötets 
beslut. Styrelsen består av föreningens ordförande, vice ordförande och de övriga ledamöter 
som föreningsmötet utsett. Ordförande och vice ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter 
väljs på två år med växelvis avgång. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och kan 
till sig adjungera representanter för de samverkande organisationerna. Styrelsen 
sammanträder på kallelse av ordföranden eller när två ledamöter begär det. Styrelsen är 
beslutsmässig när antalet närvarande styrelsemedlemmar är mer än hälften av antalet ordinarie 
ledamöter. 

Det åligger styrelsen särskilt att: 

– ansvara för att medlemsmötets beslut verkställs 

– sammankalla medlemsmöte 

– till årsmötet presentera verksamhetsberättelse och kassarapport 

– vidta åtgärder för folkpartiet liberalernas deltagande i kommunfullmäktigeval inom 

föreningens område och se till att lokalt valarbete utförs vid landstings-, riksdags- och 

Europaparlamentsval samt folkomröstningar 

– snarast till länsförbundet anmäla inom föreningen förrättade val samt i övrigt hålla kontakt 

med länsförbundet 

– hålla medlemmarna orienterade om partiets verksamhet och de politiska händelserna inom 

föreningens område 

– vidta åtgärder för att trygga föreningens ekonomi. 

 

§ 6. Räkenskaper och revision 

Föreningens tillgångar förvaltas av styrelsen. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och 
överlämnas tillsammans med protokoll till revisorerna senast två veckor före årsmötet. 
Revisionsberättelse lämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet. Föreningens bokslut 
skall snarast möjligt efter årsmötet sändas till länsförbundet. 

 

§ 7. Beslutsfattande 

Omröstning sker öppet. Vid val sker sluten omröstning då så begärs. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning sker. Röstning med fullmakt godtas inte. 

Vid val till uppdrag och beslut om nomineringar där endast en person kan utses krävs absolut 
majoritet med mer än hälften av antalet röstande. Om i första omgången ingen av de 



 
 
föreslagna fått absolut majoritet sker förnyad omröstning mellan de två kandidater som fått 
flest röster. I denna andra omgång vinner den som fått flest röster. 

 

§ 8. Nominering 

Inför nominering till ordinarie val bör provval genomföras. Medlem kan rösta i provval först 
efter det att tre månader gått sedan inträdet i folkpartiet liberalerna. 

Medlemsmötet skall fastställa regler och tidsplan för nomineringsarbetet inför 
kommunfullmäktigeval. Beslut om kandidater vid kommunfullmäktigeval fattas av 
medlemsmötet. 

Inför varje mandatperiod beslutar medlemsmötet om nomineringar till offentliga uppdrag på 
kommunal nivå. Av § 4 framgår att medlem har rösträtt vid medlemsmöte först efter det att tre 
månader gått sedan inträdet i folkpartiet liberalerna. 

 

§ 9. Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs antingen beslut med absolut majoritet med mer än hälften 
av antalet röstande vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte, eller med 
stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de röstande vid ett årsmöte. 
Stadgeändring skall, för att äga giltighet, godkännas av länsförbundets styrelse. 

 

§ 10. Sammanslagning, delning eller avveckling 

Beslut om föreningens sammanslagning, delning eller avveckling fattas med stöd av 
kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid två på 
varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Om en förening under 
längre tid saknat verksamhet kan beslut om föreningens avveckling också fattas av 
länsförbundets förbundsmöte med stöd av kvalificerad majoritet med minst två tredjedelar av 
de närvarande ombuden.  

Vid sammanslagning av flera föreningar tillfaller tillgångarna och handlingarna den nybildade 
föreningen.  

Vid delning av föreningen fördelas tillgångarna och handlingarna mellan de nybildade 
föreningarna genom beslut av länsförbundets styrelse. 

Vid avveckling överlämnas föreningens tillgångar och handlingar till återstående lokal 
förening i kommunen. Om det återstår flera lokala föreningar i kommunen fattar 
länsförbundets styrelse beslut om hur den avvecklade föreningens tillgångar och handlingar 
skall fördelas mellan dessa föreningar. Om det inte återstår någon lokal förening i kommunen 
skall tillgångarna och handlingarna deponeras hos länsförbundet tills en ny lokal förening 
bildas i kommunen. 


